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STATUS ŠTUDENTA
70. ČLEN ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU

Na podlagi 70. člena Zakona o visokem šolstvu status študenta preneha:
(1) študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je
zaključil študij, (razlaga: z dnem diplomiranja ne izgubite statusa, ampak status preneha z
iztekom študijskega leta),
(2) študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem
je zaključil študij,
(3) študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,
(4) če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po
zaključku zadnjega semestra,
(5) če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
(6) če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom
predpisanem roku,
(7) če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
(8) če se izpiše,
(9) če je bil izključen.
2. Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega
semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
3. V primerih iz četrte, pete in sedme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se
študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
4. Študentke matere, ki v času študija rodijo in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico
do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.
5. V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, se lahko študent po zaključku
študijskega programa odpove statusu študenta (od 1. oktobra 2018 naprej).
V skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu torej velja: vsi študenti, ki boste v
času študija ponavljali letnik ali zamenjali študijski program ali smer, izgubite pravico do vpisa v
absolventski staž.
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